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باهللا  العلمُ  ؟الكون أو العلم باهللا عز وجليف اهللا  األشياء وما خلقَ  العلم بطبائعهل هو  اهلداية هو سبيلالذي 
ومن هنا  ،عفِ ع وال ينتَ لِ ه قد يط ع اإلنسان على ما يف هذا الكون ألن لِ د أن يط ه الكونية والشرعية وليس جمر وآياتِ 

أم العلماء  )) ما يخشى اهللا من عباده العلماءُ إن  (( :ن يف قوله تعاىلقولو ن الناس الذين يمِ  كثريِ   أَ نأخذ خطَ 
ون ها هم الذين خيشَ وغريِ  اوجيولُ يُ البُـ م الفلك وطبقات األرض و عل لو كان األمر كذلك لكان أصحابُ  ،بالكون

  ال م يف اخلشية وهذا حمَُ العلم بشريعة اهللا دوَ  وأصحابُ  ،اهللا
ن يستفاد مِ  ))للمؤمنين  خلق اهللا السماوات واألرض بالحق إن في ذلك آليةً  (( :وتعاىلمث قال اهللا سبحانه 
 هذه اآلية الكرمية أن  ع على هذه الفائدة اخلالق للسماوات واألرض هو اهللا ويتفر  

  )) إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء (( نسينا :الطالب
هذه اآلية فيها  ))يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم  إن اهللا يعلم ما (( :قال طيب : اي الشيخ

 تِ اهللا مل حيكُ  أنم على هؤالء املشركني مبشا مَ اآلية كالتعليل لِ فم لْ  عن عِ هم للعنكبوت إال ه سبحانه ا قبلها يعين أن
  .ال فائدة منهاوأا ال تنفع و  صنافاألم هذه يعلَ بهو  عن علم كمثل العنكبوت إال   :وتعاىل ما قال
من؟ على على  فيه رد  فيكونُ  إثبات علم اهللا تعاىل فيما يتعلق باخللق قق باخللْ ما يتعل فيالعلم هللا  ومنها إثباتُ 

نعوذ باهللا ولكن هؤالء الغالة  .هاق إال بعد وقوعِ م األشياء املتعلقة باخللْ إن اهللا ال يعلَ  :الذين قالوا القدرية ةِ َال غُ 
على أنفسهم بالكفر  إنكارهم للعلم نداءٌ  ا أن م رأوْ وا أل ل قَـ م إ م كانوا قليلني : إسالم يف وقتهيقول شيخ اإل

  .اروا ينكرون الكتابة واملشيئةصفرتكوا هذا و 
ن صفة وهي العزة واحلكمة ما تضمناه مِ  ن فوائد اآلية إثبات هذين االمسني الكرميني العزيز واحلكيم وإثباتُ ومِ 

ن م ة والتضَ ابقَ فظ على معناه تكون باملطَ داللة الل  ام ألن زَ لة االلتِ َال اه من صفة على سبيل دَ ك ما تضمن وكذل
على مدلوله تكون  داللة اللفظِ ال ؟فامهني هذاأنتم  ،ه ثابتن الصفات فإن ان مِ فَ فما يستلزمه هذان الوصْ  ،وااللتزام
تعرفون الدار  )دار(كلمة   : لذلكب مثًال طيب نضرِ  ؟يهذ ت عليناا مر م ن وااللتزامم املطابقة والتضَ  بداللةِ 
على  ل ات تدُ بَ حْ وح نعم والر طُ ر والس جَ ف واحلُ رَ ة للغُ نَ م ن البناء املتضَ لة مِ على هذه الكتْ  لّ ونة كلمة دار تدُ املسكُ 

ات بَ ة نعم ورحَ حَ طِ ف وأسْ رَ ر وغُ جَ فيها حُ  )دار(تفهم أن  )دار(د ما أقول كلمة مبجر أنت  ،ةقَ ذلك باملطابَـ 
ردها أو رحبة مبف همبفرد مبفردها أو سطحٍ  مبفردها أو غرفةٍ  حجرةٍ على كل  ل ة مطابقة تدُ ها على هذا داللَ تُ فداللَ 

الدار ه ما تقوم بااللتزام ألن  ؟ا بايشهلا بانيً  على أن  تدل  ؟ة لكذا وكذا واضحنَ م متضَ  ن يعين أنهم تدل عليها بالتضَ 
ن مِ  ، العزة العزيز يدل على العزة داللة مطابقةفمثًال  ،تضمن والتزامو الداللة مطابقة  ن  هذا معىن قوهلم إإال بباِين 

ات والصفة داللة وداللة العزيز على الذ  ،على هذه املعاين بااللتزام ا قويا داللتها قادرً ًـ الزم العزة أن يكون العزيز عامل
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  ،نم ها أو الصفة وحدها داللة تضَ وحدَ  وعلى الذات ،مطابقة
  ...:الطالب
ا داللة وعليهما مجيعً  ،ها أو الصفة وحدها داللة تضمنألن العزيز اسم فهو داللته على الذات وحدَ  : ال؛الشيخ
يع ن مجِ م وهلذا اسم احلي القيوم تضَ  ،امن العلم والقدرة والقوة وما أشبه ذلك التزَ وعلى ما تستلزمه العزة مِ  ،مطابقة

 فَ الص ا مجيعَ نَ ات هذان االمسان تضم  صفات الكمال والقَ  جلميعِ  مٌ زِ لْ ستَـ ماحلي  الصفات ألن وم مستلزم جلميع ي
طيب العزيز احلكيم  ،اهللا األعظم ما اسمُ ديث أ يف احلذلك وهلذا ورد  اىلك والتدبري وما لْ ُـ صفات السلطان وامل

 عزةَ  ر صفة ثالثة وهي أن ويف اجلمع بينهما يظهَ  ،ة نعممَ كْ م واحلِ كْ فيها إثبات احلُ  يمقلنا فيها إثبات العزة واحلكِ 
  من احلكمة. خاليةً  ا قد تكونُ ه فإ غريِ العزيز  ة باحلكمة ليست كعزةِ قرونَ اهللا م

إذا وجدت آية  اهد يعين فال ترُ ر احلال اهِ ظَ ا لِ الفً ت اآليات مبا يكون خمُ مَ تِ ل إذا خُ م أَ ه ينبغي الت ن فوائد اآلية أن ومِ 
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن  (( كاخلطأ من ل فيها فإن احلال أو السياق فتأم  ف ما يقتضيه ظاهرُ َال خمتومة خبِ 

ل دَ لكن عَ فإنك أنت الغفور الرحيم  :يقول أن مقتضى ظاهر السياق ))تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 
نعم فآياته الكونية ليس  ،هذا كالم اهللا عز وجل ما فيه خلل اخللل منك أنت فإن  ان هذا خلل أبدً عنه ال تقل إ
 ُخْ◌متَ ر لإلنسان أن تا قد يتبادَ ناآلية اليت معيف هنا  ,ل وتتوقفم أَ الشرعية كذلك فيجب أن تتَ آياته فيها خلل و 

َخَلَق اللُه السَمَواِت َواَألْرَض بِاْلَحق  ((العزة واحلكمة أوىل مث قال تعاىل ب هاختمُ  بالعلم ولكن عند التأمل يكون
  ....  ]44[العنكبوت:))يًَة ِلْلُمْؤِمِنيَن ِإن ِفي َذِلَك َآل 

األمثال  بِ ضرْ  يف هذه اآلية الكرمية فائدةُ  ))وتلك األمثال نضربها للناس وما يعقلها إال العالمون  ((طيب 
 وتلك األمثال نضربها  (( :ع من التعليم والتوجيه لقولهه نوْ وأن((.  
  ؟ذخَ اهللا عز وجل من أين تؤْ  عظمةِ  ها إثباتُ ن فوائدِ ومِ 

  )انضرِ : (الطالب
ما أضافه اهللا تعاىل إىل  ن قبل أن مِ  واعلم إن كنت ال تعلمُ  )ا للناسنضرِ (ن نون العظمة مِ ) انضرِ ( :الشيخ
ه وهذا يف القرآن كثري به مالئكته ال نفسُ  رادُ ه وتعاىل وقد يُ على عظمة نفسه سبحان ل مة فإنه يدُ العظَ  لفظِ بنفسه 

الضمري  ))ه ع قرآنَ بِ اه فات نَ فإذا قرأْ  (( :ه مثل قوله تعاىلا أراد اهللا به مالئكتَ م فمِ  ،وكذلك األول يف القرآن كثري
 :وكذلك قوله تعاىل ،هرسولُ  يلجرب  ه ألن ه اهللا إىل نفسِ لكن أضافَ  يلجربِْ على  ؟ري الفاعلضمِ  ؟نهذا يعود على مَ 

اهللا  لُ ادِ ال جيُ هو و نا لُ جيادِ  ]74[هود:))َلما َذَهَب َعْن ِإبـَْراِهيَم الرْوُع َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ُيَجاِدلَُنا ِفي قـَْوِم ُلوٍط و  ((
 فاألصل ل وإال ن دليله مِ  د ه ال بُ ه ومالئكتِ إىل اهللا بصيغة العظمة على رسلِ  ما أضيفَ  لُ سل لكن محَْ ل الر جيادِ  إمنا
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 ه يعود إىل اهللا, أن األَ ْني ب هلذا مثلَ ه ونضرِ فهو له نفسُ  اإلفراده اهللا إىل نفسه بصيغة ا ما أضافَ أم  ل قوله تعاىلو :)) 
اِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجي ي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدي فَِإنُهْم َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنُبوا ِلي َوْليـُْؤِمُنوا ِبي َلَعل

ه د قربُ ااملرَ  )فإين قريب( :يكون قوله تعاىل ها بصيغة اإلفراد فعلى هذار كل ائِ مَ هذه الض  ]186[البقرة:))يـَْرُشُدوَن 
 ينزل إىل السماء كما أنه  وّ لُ عنه العُ  يَ عرش أو ينتفِ المنه  وَ منه أن خيلُ  ب ال يلزمُ رْ هذا القُ  يه ولكن ن داعِ ه مِ نفسُ 

فلوال إذا بلغت الحلقوم  (( :ه تعاىللكن قولُ  ،هو العرش أو أن ينايف ذلك علُ  هو منالدنيا وال يلزم منه أن خيلُ 
 )حنن(فيها ضمري يعود على  )أقرب(فإن  )) وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون

ولكن ال  ((:الدليل قوله تعاىل ؟ش الدليله و مالئكتِ ا بِـإليه من  ربُ ه أقلكن  الضمري هللا ؟الضمري ملن )حنن(و
فهنا القرب  ،ها حننرُ بصِ البصر لكن ما نُ  د روحه وجتلس منه مَ  ر إىل امليت لقبضِ املالئكة حتضُ  فإن  ))تبصرون 

ك يف ا تنفعُ الفائدة مهمة جد  الدليل وهذه دَ جِ ه إىل نفسه بصيغة العظمة ووُ اهللا أضافَ  ألن  ؛القرب للمالئكة ؟نمَ لِ 
ه بصيغة اجلمع فهو له ه إىل نفسِ ة اإلفراد فهو له وما أضافَ ما أضافه اهللا إىل نفسه بصيغَ  أن  االصفات وغريه بابِ 

 له وال  ))ها تلك األمثال نضربُ  (( :طيب هنا قال ،متُ ممتنع كما عرفْـ  وهذا غريُ  ،ةمالئكته بقرينَ لكن قد يكون لِ 
فيها فائدة  قلنا الفائدة األوىل )) نضربها للناس(( طيب  ،ألن ما فيه قرينة تدل على أنه للمالئكة ؛هلَ  ؟للمالئكة

  .ضرب األمثال
املعقول  بُ ر قَ ال كما قلنا يُـ ثَ األمْ  ضربَ  األمثال هلم ألن  اهللا تعاىل باخللق بضربِ  من فوائد اآلية رمحةُ ا فيها أيضً و 

ح لكم صفة احلج اآلن لو أشرَ  ؟ه للمعقول أليس كذلكرِ و ن تصَ ى مِ وَ ان للمحسوس أقْـ اإلنس رُ و إىل األذهان وتصَ 
ه بأعينكم ونَ س كم حتُِ غ ألن لَ ري أبْـ األخِ  ؟ك أيهما أبلغبكم إىل احلج  إىل املناسِ  ا أو أذهبُ ا وافيً ا ظاهرً نً ا بيـ شرحً 

ه سبحانه وتعاىل األمثال فيه رمحة للخلق حيث أن  ضرب افإذً  ،اوال تدركونه جيدً  بقلوبكمونه رُ و لكن األول تتصَ 
  .يقرب لنا املعقوالت باحملسوسات نعم

 أَ يتَ  ذيفالعامل هو ال ))ها إال العالمون لُ وما يعقِ  (( :ه ينبغي التأمل يف األمثال لقولهومن فوائد اآلية أن ل وينظر م
  .حىت يعقل

  ؟دشْ اإلدراك أو عقل الر  لُ واملراد بالعقل هنا عقْ  ))ها لُ وما يعقِ  (( :اء على العقل لقولهنَ ن فوائد اآلية الثـ ومِ 
  : عقل الرشدالطالب
  . عليهَىن ثْـ العقل الذي ينفع هو الذي يُـ  ؟نعم د,شْ عقل الر  :الشيخ

 ليعقِ  ماه سبحانه وتعاىل وآياتِ  باهللا غري عاملِ اللي ف ))وما يعقلها إال العالمون  (( :ومنها أيضا فضيلة العلم لقوله
ه الشبه بينها اها وأوجُ اها ومعنَ زَ ف مغْ ها ويعرِ لُ يقول هذه أشياء ليس هلا معىن لكن العامل هو الذي يعقِ و املعاين  هذه
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  الكمال  ةِ ل إىل درجَ حىت يصِ 
يف هذه  ]44[العنكبوت:)) يًَة ِلْلُمْؤِمِنينَ َخَلَق اللُه السَمَواِت َواَألْرَض بِاْلَحق ِإن ِفي َذِلَك َآل  (( :قال اهللا تعاىل

ما  :لو قال قائل نعرف ا ماألن )اهللا السماوات قَ خلَ أو ال؟( السماوات واألرض هو اهللا خالقَ   أن د أوال اآلية فوائِ 
 نقول ؟اخلالق هو اهللا يف اآلية حصر حىت تقولون إن:  ن ر مِ حص ق املعروفة لكن فيهرُ نعم ما فيها حصر بالط

 ا هلا نعمه خالقً ى أن يكون غريُ فَ ا هو اهللا انتَـ وأرض واحدة إذا كان اخلالق هلَ  إال مساواتٌ ه ال يوجد حيث أن.  
 باهللا الذين يقولون على أهل الطبيعة والعياذُ  ومنها الرد:  السماوات واألرض ليس هلََ  إن ا أشياء تتفاعل ا خالق إ

  .يةله وال ا لَ اخللق ال أو  ب وأن ل قَ ل وتتَـ و وتتحَ 
بعد  ةٌ د وجَ فهي مُ  )خلق السماوات( ؟ناخذهن أين ا ليست قدمية مِ السماوات واألرض وأ  ومنها إثبات حدوثِ 

 بعد العدم ما سوى اهللا فهو موجودٌ  العدم وكل.  
 السماوات عِ  ومنها أن ؟ة كمد  
  .سبع مساوات :الطالب
َ نعم بُـ : الشيخ عيف آيات اخري يف سبْ  ني.  

  ؟أن األرض واحدةا ومنها أيضً 
  .املراد اجلنس :الطالب
اهللا  (( :ها يف قوله تعاىلشري إىل مجعِ ه أُ لكن  أو ال؟ ااألرض أبدً  تِ عَ طيب يف القرآن ما مجُِ  املراد اجلنس :الشيخ

ه ما فيه مقارنة بني ألن  ة أو ال؟ر ذ املماثلة هنا يف الوصف متعَ  ))ن األرض مثلهن الذي خلق سبع سماوات ومِ 
يف ذلك  وقد جاءت السنة صرحيةً  ،نا إىل املماثلة يف العددعْ ت املماثلة يف الوصف رجَ رَ سماوات واألرض إذا تعذ ال

  .نعم ))ن سبع أراضين ه مِ قَ و طُ  ((: صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله
  )). بالحق((  :ه لقولِ ًال ا وال باطِ ا وال هلوً ليس عبثً  قّ ها باحلَ قُ لْ هذه السماوات واألرض خَ  ن فوائد اآلية أن ومِ 

ما ميكن حيدث يف  ،قّ ا مشتملة على احلَ ها باحلق وهي أيضً أصل إجيادِ ها قُ خلْ على احلق ف ا أا مشتملةٌ ومنها أيضً 
  .قّ إال حبَ  السماوات واألرض شيءٌ 

 ذلك هُ طمئنان ما وجْ اال ه اهللا يف السماوات واألرض أو بعضُ ثُ دِ ا حيُْ مَ اإلنسان لِ  انُ نَ ئْـ ن فوائدها أيضا اطمِ طيب مِ 
سجل لك ي هذا بليك الظاهر أنك أنت معتمد علي ؟هافما وجهُ  السؤال أنا ذكرت الفائدةهذا  ؟يا إخواين

  ؟وتقراه
  ...: الطالب
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  ؟ث على االطمئنانا تبعَ كوِ   طيب ما وجهُ  :الشيخ
  : باحلقالطالب
حدث  ؟ن ما أقول ليش حدث وليش ما حدثئِ طمَ أه باحلق عرفت أن  شيء حيدث ما دام كل ا باحلق  أ  :الشيخ

ة يف احلقيقة وال راحَ  ،مل سَ ى وأُ وأرضَ  نّ ئِ ذلك باحلق فأطمَ  ل وفيضانات أعرف أن زِ وع ومرض وزَال على الناس جُ 
 ذا ما ميكن يسرتيح اإلنسان إلإلنسان إال  ال  َاء اهللا وقدرِ ن بقضَ ذا إذا آم يطمئن متامً هو ه حق و ه وأن فإنه ا وإال 

ه أو البالد اإلسالمية ه أو بلدِ ه أو صحبِ ه أو أهلِ ا يف نفسِ ه إم وئُ فيها ما يسُ  دُ إال وجيِ  ةٍ ه ما من ساعَ ر ألن د سيتكَ 
 عام ن بأنّ حىت يؤمِ  رّ قِ اإلنسان يطمئن ويستَ  ة وال ميكن أن  ها حق نعمهذه األشياء كل.  

  واملنازعة يف األقدار :الطالب
  افيه أيضً طيب  ,ةاألقدار بالشرع هذه واجبَ  منازعة :الشيخ

  عاِز نَ ن وتُـ ئِ يعين تطمَ  :الطالب
  ربالشرع ما هو بالقدَ اتنازع  :الشيخ

  : اي بس اجلمع بينهمالطالب
 ،نا ذلك نعمنا ما ساءه بالشرع إذا صربْ ا ننازعُ نئر ما يسو القدَ من  جاءَ  إذا حنن مثًال هذا اجلمع بينهم،  .. :الشيخ

عة القدر بالقدر هذا لكن منازَ  ،يه الشرعل القدر مبا يقتضِ ابِ قَ ب أن تُـ واجِ  ر بالشرع هذا شيءٌ القدَ  وهكذا منازعة
  ..أدري وش  ما ةً ي كلمات صوفِ   اجتيب دائمً أنت ، ما جيوز أي نعم

  أنا اللي خالين أجيب هذا ....ال مي هي صوفية يا شيخ  :الطالب
باملنازعة  ة واملرادُ ن كلمة منازعَ ر مِ بعض الناس ينفُ  حظ امكنال ىلتاج إألنه حت هذا نك جبتُودي أأنا ما  :الشيخ

  .املقابلة أي نعم
 ،ن صفات اهللا عز وجليه هذا املخلوق مِ ضِ السماوات واألرض آية دالة على ما يقتَ  قَ خلْ  ن فوائد اآلية أن طيب مِ 
ه حسب ما تقتضيه تِ حكمة اهللا والداللة على عز على اللة على قدرة اهللا والداللة الد هييقتضِ منه ما  نا أن وقد ذكرْ 

  .اآلية
  )). للمؤمنين((  :ع باآليات إال املؤمنون لقولهفِ ومنها أنه ال ينتَ 

هذه الفائدة الطريق إىل  ،ا باآلياتاد انتفاعً إميان العبد ازدَ  لَ ما كمُ ع أنه كل ر ن هذه الفائدة فائدة تتفَ نستفيد مِ 
كل حكم   ها بضعفِ ه وضعفً تِ و بقُ  اد قوةً ف ازدَ بوصْ  قَ ل احلكم إذا عُ  ن أن ة مِ مر  لنا غريُ  سبقَ  ول عليها هو ماصُ احلُ 

ا ل إميانً كلما كان اإلنسان أكمَ   اإذً  :فنقول يعلق على وصف فإنه يزداد قوًة بقوة هذا الوصف وضعًفا بضعفه،
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  ؟هذا يا مجاعة ومفهمه ن دونَ مَ ر لِ هَ له من آيات اهللا يف هذه املخلوقات ما مل يظْ  ظهرَ 
  التفسير

ذ ما نأخُ  ..ي مخس دقائق هذا مبتدأ الدرس وباقِ  )اتل ما أوحي إليك من الكتاب  (( :طيب قال اهللا تعاىل
   ؟ما أخذنا بارك اهللا فيك ،تيسر

 اللفظية أن تقرأَ  التالوة ،ميةكْ الوة اللفظية والتالوة احلُ ن الت م يتضَ  )اتل( )اتل ما أوحي إليك من الكتاب  ((
  ؟هايش معىن تَال  افالنً   فالنٌ ن قوهلم تَال اإلتباع مِ  ه وهي تالوةُ ة أن تأخذ بأحكامِ ي مِ والتالوة احلكْ  ،القرآن

  : أي اتـَبعهالطالب
تالوته أولئك  ونه حق الذين آتيناهم الكتاب يتلُ  ((هنا بالتالوة يشمل هذا وهذا  رُ مْ عه فاألَ بِ أي تَ  :الشيخ
ن مَ  ا لكل هً وليس موج  عليه الصالة والسالم اخلطاب للرسول )اتل( :طيب وقوله سبحانه وتعاىل ))ن به يؤمنو 

إليه ولكن مع ذلك  وحَ ه مل يُ غريَ  ألنρ  لرسول ابه صُ ص وهذا خيَُ  )) ما أوحي إليك((  :ألنه قال هُ خطابُ  ح يصِ 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللِه  (( :دليل قوله تعاىلله ولألمة ب خطابٌ عليه الصالة والسالم  اخلطاب للرسول

 ما قام الدليل على إال  ]21[األحزاب:))ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثيًرا 
ْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنِبي ِإْن َأرَاَد النِبي َأْن َواْمَرَأًة مُ  (( :ذ بالدليل كقوله تعاىلؤخَ ه يُ ه به فإن اختصاصِ 

 ةً خالصَ  (( :ل معه لكن قالوز لألمة أن تفعَ لو وقفت اآلية على هذا لكان جيُ  ]50[األحزاب:))َيْسَتنِكَحَها 
د دليل على وجَ له وألمته ما مل يُ  ρفدل هذا على أن اخلطاب املوجه للرسول ))  لك من دون المؤمنين

 )أوحي إليك( :وقوله ،اسم موصول يفيد العموم )ما( ))اتل ما أوحي إليك من الكتاب  (( ،به هاختصاص
ك بني قوم أن  ضرُ فْـ ا ي يعين مثًال ى وحْ م سَ يُ  اءاإلعالم بسرعة وخفَ  ،اءالوحي يف اللغة هو اإلعالم بسرعة وخفَ 

 ما أنتي يعين ك يدرِ هذا لكن صاحبُ عن ن ر اللي عندك ما يدو  يدكبا  كذا بشيء تقول مثًال علم أحدً وتريد أن تُ 
لكن  ،فيه خفاء اله واضح و ا هو وحي ألن ال هذا مَ  ؟م لنذهب إىل فالن هذا يسمى وحييا فالن قُ  :تقولب

ع اهللا سبحانه وتعاىل بالشْر  فهو إعالمُ  شرعا يف الأم  ،اإلعالم بسرعة وخفاءلغة وحي ى يف المّ سَ بسرعة وخفاء يُ 
ا وله مراتب ذكرها اهللا تعاىل يف سورة حم الوحي شرعً  املراد ايش؟ا وهنا ه هذا الوحي شرعً لِ سُ رُ  وأأنبيائه  ألحدِ 

ما أوحي ( :يف قوله )ماـ(ل هنا بيانية بيانٌ  )نمِ ( ))ن الكتاب ما أوحي إليك مِ  (( :عسق الشورى نعم قال
يف اللوح احملفوظ  ه مكتوبٌ ف وألن ب يف املصاحِ كتَ ه يُ ا ألن ابً املراد به القرآن ومسي كت )الكتاب( :وقوله )،إليك
 مرفوعة مطهرة * في صحف مكرمة * ه فمن شاء ذكرَ  * كال إنها تذكرة  ((ه مكتوب يف أيدي املالئكة وألن *

يب ت بنا ال تغِ ر ن األمثلة اليت مول كثرية يف اللغة العربية وأظُ ال مبعىن مفعُ عَ تاب فِ وكِ  ))كرام بررة   * بأيدي سفرة
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ما أوحي من الكتاب وأقم  (( :طيب قال ،ِينّ بْ ناء مَ وس وبِ رُ اس مغْ رَ وش غِ راش مفرُ كم اآلن مثل فِ عن أذهانِ 
 ،صا ليس فيه اعوجاج وال نقْ ه قوميً إقامة الشيء جعلُ  الكمال ألنَ  ا على وجهِ  تِ أي اي )أقم الصالة( ))الصالة 

ني صالة ل م املصَ ه أقوَ الصالة وأن  ه يقيمُ ومعلوم أن صلى اهللا عليه وسلم  ولاخلطاب للرس )أقم الصالة( :وقوله
ار عليه ال رَ مْ به املراد به االستِ  فُ صِ ن يت اخلطاب إىل مَ  قلنا توجيهُ  ؟)أقم الصالةـ(إليه اخلطاب ب هَ ج فكيف وُ 

يا أيها الذين  ))وا باهللا نُ مِ الذين آَمُنوا آ يا أيها (( :ه موجود لكن االستمرار عليه مثل قوله تعاىلألن  ؛هيدُ جتدِ 
االستمرار على  ؟ن نقول املراد ايشن مؤمِ هذا حتصيل حاصل فاملؤمِ  : إنا حىت نقولاخلطاب ليس عبثً  وانُ مِ آوا نُ آمَ 

) قبل لصالةأقم ا( :وقوله سبحانه وتعاىل ،ار عليهرَ ف به فاملراد االستمْ صِ ن يت مَ ه اخلطاب أو األمر لِ ج فإذا وُ  ،ذلك
 اإذً  ؛بلى ؟والعمل بأحكامه هاعبَ تـ ا نبأحكامه أليس إقامة الصالة مِ ل اإلتباع والعمل ن التالوة تشمَ قليل قلنا إ

ه وال شأنِ  برفعةِ  انٌ على العام هو إيذَ  اخلاصّ  وعطفُ  ،ن باب عطف اخلاص على العاممِ  )اتل( :هعطفها على قولِ 
 شك  لهذا خُ فن أعمال البدَ  لُ الصالة أفضَ  أن هاكرِ بذِ  تْ ص،  ه عطف اخلاص على العام هل معناه ذكرُ  مث إن
اخلاص بعد  ذكرَ  ن يقول إن هم مَ نْ يف هذا رأيان ألهل العلم فمِ  ؟ن بني العمومبالذكر مِ  دَ فرِ ه أُ أو معناه أن  ؟مرتني

د فرِ يف العموم األول مث أُ  لٌ ه داخِ ن ن قال إومنهم مَ  ،بالذكر دَ رِ فْ العموم بالنسبة إليه مث أُ  داللةُ  تْ بَ لِ سُ  هاه أنالعام معنَ 
هما هذا املذكور لكن أي  على شرف ل ه يعين ِكَال القولني يدُ مها يدل على شرفِ وكَال  ،مرتني رَ كِ بالذكر فيكون ذُ 

 ا.الطلبة وحممدً أكرم  :تظهر الفائدة مثل لو قلت ،باخلصوص العموم ومرةً ني مرة بتِ مر  رَ كِ األخري أن يكون ذُ  ؟أقوى
 ه داخل يف العموم مث خُ وحممد من الطلبة على القول بأن ه حممدب وامسُ ن هذا الرجل طالِ نا أَ بالذكر نكون عرفْ  ص، 

 ع من العوم وخُ ِز نُ  ا إذا قلناأم اج وحيتَ  ؟غري طالب وأطالب هو  ؟وش هو نبحث عن حممد هذا ذٍ بالذكر فحينئِ  ص
  .ه مرتنيذكرُ  اخلاص بعد العام معناه رَ كْ ذِ  ه أقوى أن أن  موالصحيح ما قلت ،ن الطلبةه مِ على أن  ل إىل قرينة تدُ 

وهذا التعليل  ))تنهى عن الفحشاء والمنكر  الصالةَ  إن  (( :بإقامة الصالة  األمرَ ًال  قال سبحانه وتعاىل معل مث
ال التعليل املسألة فيها إشكَ  يا مجاعة ألن بالكم  خلوا ؟ب بهخاطَ ب أو بالنسبة للمُ خاطَ يل بالنسبة للمُ هل هو تعلِ 

  ؟نخاطب مَ ُـ امل ؟ب بهخاطَ ب أو للمُ خاطَ هنا بالنسبة للمُ 
 ρالرسول  :الطالب

  ؟ب بهواملخاطَ  طيب :الشيخ
  .الةالص  :الطالب
 ..ب للمخاطَ  ة أو هي تعليلٌ هي إقامَ  ن حيثُ يل إلقامة الصالة مِ ل هذا التعلِ بإقامة الصالة فهَ  هُ بَ خاطَ  :الشيخ

عن الفحشاء واملنكر وهذا يقتضي  الصالة تنهاكَ  ن إاملعىن  متصل باملخاطب صارَ  إنه :ب إذا قلنامتصل باملخاطَ 
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باملخاطب  يتصلملخاطب به نه تعليل ا: إوإذا قلنا صلى اهللا عليه وسلم، ن الرسولجواز وقوع الفحشاء واملنكر مِ 
ا صادقا بالنسبة هذا وصفً  ى عن الفحشاء واملنكر ويكونُ ث هي صالة تنهَ ن حيالصالة مِ  : إن الصالة قلنابه و 

ب اطَ لمخاطب به اللي هي الصالة ال املخَ يكون هذا التعليل بالنسبة لِ ف ل صلى اهللا عليه وسلمالرسو  لغريِ ِلَمن 
وهذا هو  ؟اعةن الفحشاء واملنكر واضح يا مجه معصوم مِ نا أن علمِ لِ صلى اهللا عليه وسلم؛ بذلك وهو الرسول 

الصالة اد ها املرَ هنا واليت قبلَ  )الصالة(تنهى  ))إن الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر  (( :وقوله ،ني املتعَ 
 ؟ الفريضة والتطوعالفريضة وال  

  .لّ الكُ  :الطالب
ن التعبري غ مِ ع لكن التعبري بالنهي أبلَ أي متنَ ى تنهَ  ))إن الصالة تنهى عن الفحشاء  (( :وقوله ،عامّ  :الشيخ

 املانع قد ال يكون حمَُ  باملنع فإن ا لكن يف النهي حتذِ رً ذ الصالة فيها سِ  ير فكأن نسان عن اإل دَ عِ بْ ي أن يُـ يقتضِ  ر
 ؤَ ا تُـ الفحشاء واملنكر كأ تنهى عن الفحشاء ((  :وقوله ؟لاذا تفعَ مَ ولِ تفعل هذا ليش  :ه وتقول لهضمريَ  بُ ن

واملنكر  ،هل النفس وما أشبهَ ن املعاصي كالزنا والسرقة وشرب اخلمر وقتْ ش مِ حَ فْ تَـ سْ ما يُ  ل كُ الفحشاء   )) والمنكر
ر وليس كل كَ منْ  اءَ شَ حْ كل فَ   ألن  ؛على اخلاص العامّ  ن عطفِ على الفحشاء مِ  املنكرِ  فُ وعطْ  ،ما دون ذلك

"  :قوله " ا ذلك ما دام املرء فيهان شأِ ا أي مِ شرعً ))  عن الفحشاء والمنكر((  : "قال املؤلف ،اءفحشَ  رٍ منكَ 
 ى عن الفحشاء واملنكر ما دامَ هي تنهَ بل يح فيها ليس بصحِ  املرءُ  هذا صحيح لكن ما دامَ  " أي من شأا ذلك

اللي يصلي  ،يل ا يصَ سً ب كان هذا اإلنسان متلَ إذا  ا مبا ها هذا النفع خاص يعين ليس نفعُ  ،فيها ميدُ فيها وما مل 
ك عن الفحشاء ي إبعادَ ك ما يقتضِ يف قلبِ  رُ ثـ ؤَ ا تُـ لكن الفائدة العظيمة أ ل الفحشاء واملنكر عَ فْ اح يرَ بِ  هو م مامعلو 

 رة والنتيجةمَ واملنكر وهذا هو الث،  ال أن  كنت تصَ   إذاك الثمرة والنتيجة أن يد يِ ل الفحشاء واملنكر فتقْ تفعَ  ما عادي ل
ما  ة تنهى عن الفحشاء واملنكر مبعىن أن قَ لَ طْ فيه نظر وليس بصواب بل هي مُ  " فيها ما دامَ "  بقوله: املؤلف

ه كما قاله رسول ي رب اجِ ي ينَ ل اإلنسان املصَ  ذلك أن  عن الفحشاء واملنكر ووجهُ  دَ عْ لقلب البُـ ل بُ وجِ ث منها يُ حيدُ 
 الصالةُ  (: ρالنيب ا وهلذا قال ا ونورً القلب إميانً  بُ كسِ ة تُ لَ ه صلة هذه الص ه وبني رب فبينَ  صلى اهللا عليه وسلم اهللا
ه قبل ساعات  أن  ل ذكرَ أن يفعَ  يل إىل الفحشاء واملنكر كلما هم النور ال ميِ إذا اكتسب  القلب ومعلوم أن  ) نورٌ 

هلا  يف صالةٍ  هر وقوفِ كُ ذْ يَ لَ ا اإلنسان أحيانً  د إن اهَ شَ مُ  رٌ وهذا أمْ  ،دعِ ل ويبتَ جَ ا بني يدي اهللا عز وجل فيخْ كان واقفً 
ك تراه يعين يف غاية اإلحسان اهللا كأن  ه أن تعبدَ ه يرى رب كأن   من األيام صالةً  ى يف يومٍ ر صل عشرون سنة أو أكثَ 

اإلنسان عن  ر يف يِ ث ؤَ أن تُـ  د ه هذه الذكرى ال بُ غيب عن قلبِ ها ما يَ طويل يذكرُ  هذه الصالة بعد حنيٍ  طعمَ  دُ جيِ 
إن ( :لكن املراد بقوله ،))الصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر  إن  (( :قوله تعاىل الفحشاء واملنكر وهذا وجهُ 
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ا عن الفحشاء ى عن الفحشاء واملنكر واهللا لو صالتنا تنهانهَ كل صالة تنْـ هي  ة ما أي الصالة املقامَ  )الصالة
 بقلبٍ ل اإلنسان يف الصالة ه يدخُ وِ ا بعفْ لنَ نسأل اهللا أن يعامِ  اآلن ا كلنا سليمنين ني لكُ مِ يلنا سل واملنكر كان كُ 

ر اللي ما تنفعه فهي ضرَ  اسنً لعبادات إذا مل تؤثر على قلبك حُ ا الحظوا أن  هن أل ،أوَ القلب أو أسْ  ج بنفسِ وخيرُ 
ن يعاين منها مِ  نر مَ فهذه املسألة ما أكثَ  )لك أو عليك  حجةٌ القرآُن  ( :ρالنيب ه كما قال ر اآليات تضُ 
بعض الناس يف  كّ ه قد يشُ مث إن  ؟ع فما هو الدواءر قليب وال أخشَ ر بالصالة وال حيضُ أتأث  ماأنا  :يقول هاملسلمني أن

الفحشاء واملنكر ا تنهاين عن وف أ أنا أصلي ولكن ما أشُ  :فيقول ,قصادِ اهللا عز وجل  رُ هذا اخلرب وهو خبَـ 
اإلمام يف  مع يل صَ أبيع بالكذب أُ  شّ ج إىل دكاين وأبيع بالربا أبيع بالغِ مث أخرُ  ةيف الروضاعة أصلي مع اجلمَ 
 ى عنه ذلك وين اللي ينهَ اهللا وما أشبَ  بعض شرعِ لِ  ةً على املسلمني وكراهَ ا  وحقدً يف نفسي غال  دُ الروضة مث أجِ 

 ميعلَ  مو هو بأنا كل مؤمن مؤمن كل أنا   فال ي وإل البالء ما هو يف الصالة البالء يف املصَ  :نقول ؟الفحشاء واملنكر
 ى عن الفحشاء واملنكَ الصالة تنهَ  علم اليقني أن دْ اهللا عز وجل وهو صِ  هذا خربُ  ر ألن جل ه عامل ق وال ميكن ألن

 اهللا أكبر ولذكرُ  (( :تعاىل هلوقو  ،الكالم ه أصدقُ م وكالمُ لك عن علْ بكل شيء فهو سبحانه وتعاىل قال ذوعال 
 ؟هاما نوعُ  )اهللا ولذكرُ ( :ه الالم يف قولِ أوال  " ن غريه من الطاعاتمِ  )) رولذكر اهللا أكبَ  (( : "قال املؤلف ))

اهللا فهل هو  اف إىل اسمِ ضَ ر مُ ر مصدَ كْ ذِ  )اهللا ذكرُ : (وقوله ،ةي قسمِ ما هي اجلملة  ألن  ؛االبتداء نعم مالالم ال
  ؟لهإىل فاعله أو مضاف إىل مفعو  افٌ مضَ 

  : إىل مفعولِهالطالب
عن  اهين  مِ أكَرب  له بالصالة اهللا إياكَ  رُ كْ ذِ لَ و  أو َرب ك أكْ ك رب رُ كْ ولذِ  :يعين )اهللا أكرب ولذكرُ ( : إىل مفعولِهالشيخ

ة اهللا الشأن مبحب كما أن   اهللا كِ رِ كْ اهللا لك ال بذِ  رِ كْ بذِ  الثاين يصح والشأنُ  .. ال ؟والثاين ،األول ؟الفحشاء واملنكر
   ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبوَن اللَه فَاتِبُعوِني (( :ر إىل قوله تعاىلوانظُ  ،ك اهللاتُ ب حمَ لك ال 
  اللُه  ُحيِْبْبُكمُ  :الطالب
 هذا بالنسبة ر وكما أن كُ ذْ ر ال أن تَ كَ ذْ كم اهللا هذا الشأن فالشأن أن تُ بْ حيبِ  ؟)ون اهللاب فاتبعوين حتُِ ( وال : الشيخ

ا ماذا تستفيد إذا  ر فالنً كُ ا أو تذْ فالنً  ب ك حتِ هم كونُ ا بالنسبة للمخلوقني مع بعضِ للمخلوق مع اخلالق هو أيضً 
ها لكن هي رُ ها مغيث هو يذكُ ة مع زوجِ يرَ رِ ة بَ ي ضِ ولذلك قَ  ،اء والبالءنَ تستفيد إال العَ  ما ؟ا عنكمعرضً  كان فالنٌ 
 ب فإن لْ قَـ اهللا ِمن  تَ ك إذا ذكرْ بأن  قْ بذكر اهللا لك ولكن ثِ  اا فالشأن إذً ا شديدً حب  هاوهو حيب  ،هيدُ وال ترِ  ال تذُكرُه

ن نفسك اهللا تعاىل أعظم مِ  ونفسُ  ))ه في نفسي تُ ذكرْ  ْفِسهن ذكرني في نمَ  ((ك له ن ذكرِ اهللا لك أعظم مِ  ذكرَ 
  دوم وال مثلهم؟ ه في مألٍ تُ ذكرْ  ني في مألٍ ومن ذكرَ  (( كّ بال شَ 
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  ممنه خريٍ  :الطالب
اهللا  رُ كْ ذِ لَ  (( ، إًذااهإي  كن ذكرِ مِ  م منه وأجلّ ا أعظَ ك ذكرً رُ كُ فاهللا يذْ  حقيقة ر ربككُ ذْ فأنت ا ))م منه خيرٍ  :الشيخ
 هل املراد هنا الذكرُ  " ن الطاعاتمِ  هن غري مِ  )لذكر اهللا أكرب( : "وقوله ،هلذا وهلذا صاحله ن إ :نقول)) أكبر 

  ؟ىش يرَ و نشوف كالم املؤلف  ؟الذي يف الصالة الذكرُ  أوِ  ؟صالةلاملنفصل عن ا
  .لصِ املنفَ  :الطالب
اهللا  رُ ى عن الفحشاء واملنكر وذكْ الصالة تنهَ  املنفصل يعين أن  ه الذكرُ كالم املؤلف أن   رُ ظاهِ  ل: املنفصِ الشيخ

املوجود  ،اود ِ اهللا املوجود يف الصالة واملوجُ  رُ ذكاملراد ولَ  وحيتمل أن يكونَ  ،ر وأكَرب ا عن الفحشاء واملنكَ أعظم يً 
اهللا املوجود فيها مثل التسبيح  فرق ذكرُ  همبينَ  ،ال ؟فرق بينهم وال  )فيها وا(فني الفرق يصلح  ؟كذا فيها وا

   هابِ بسبَ  اهللا رِ كْ ذِ ن ل مِ اهللا ا يعين ما حيصُ  وذكرُ  ،اءةرَ والتكبري والقِ 


